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Relationen merlan nåring och häckníng hos silvertärnan(Sterna paradisaea) och fisktärnan (S. hjrundo)
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Sammanfat,tning

Under sommaren f990 undersökte jag bytesvalet och
häckningen hos silvertärnan (St,erna parad.isaea) och
fisktärnan (S. hirundo) i Tvärminne skärgård., sydväst,ra
Finland. Jag undersökte und.er sam.ma säsong littõralfiskarnas
säsongmässiga förekomst på grunt vatten. Avsj_kten med
undersökningen var att l-) jämr-öra sirver- och fisktärnans
diet ocln 2) J<nyta dieten och häckningsfenologin t,ill
förekomsten av littoralfisk. Jag utnytt,jade
skärgårdszonering:en som den yttre ram till vilken )agrelat,erade bytesvalet, häckn:ngen och bytesförekomst.en.

Mina resurtat visade atc de två arterna av tärnor hade
etc rikartat bytesval, med stor överlappningr. De viktigaste
bytesdjurstlperna hos båda arE,erna var strömming, som
viktmässigt set.u stod för över 75å av d.ieten hos båd.a
arterna och storspigg som stod för L0% av sil-ver- och >5å avfisktärnans diet. Arternas bytesval skiljde sig und,er
ungarnas första vecka jämför-u med den forstatta
uppfödningen: Silvertärnorna utnyttjade crustacéer och
fisktärnorna stubbar och tobis under denna period..

Fiskfaunan i littoralvattnen dominerades av storspigg
(>60å av aIIa fångade fiskar) som uppvisad.e en kraftig
säsongbetonad förekomst. Eftersom strömming inte fångades ifällorna kunde förekomsten av denna bytesdjurstyp inte
uppskattas. silvertärnans häckning var tidsmässigt förlagd. i
förhållande till litroralfisken så att den största
abundansen konst,aterandes vid ruvningen och ktäckningen.
Tärnungarnas största näringsbehov införr därmed under en
snabbt sjunkande bytesdjursförekomst.

Silvertärnorna hade stora kullar (2,5 lOt6 ägg), ochjag kunde inte iaktta skillnader mellan zonerna.
Kullstorleken kunde inte knytas till en bestämd
bytesdjurstlp, men strömmingen förmodas spela en roll
eft,ersom fisken dominerade dieten under ungarnas uppfödning.

Roskarlen (Arenaria interpres) kostaterades vara en
betydande äggpredator i den lrt.t,ersta skärgården.

Jag fann det svårt att tillämpa skärgårdszoneringen vid
min undersökninq eftersom den baserar sig på en icke
existerande förenklig av verkligheten.
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